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NIEMCY I ARMXA NIEMIECKA WE WSPOMNIENXACH
GENERALOW POLSKICH - BYLYCH OFICEROW
ARM1 ZABORCZYCH

Po odzyskaniu przez Polskq niepodleglosci w listopadzie 1918 roku, obok
budowania nowej wladzy politycznej zacz@orbwniez tworzyC sib zbrojne. Kadrq
odrodzonego Wojska Polskiego stanowili po cqici oficerowie armii pruskiej i
austnackiej. Niektorzy z nich dosluzyli siq poiniej stopni generalskich. W
z w i w z tym ciekawymi wydajq sic by6 pogldy tychie generalow dotycqce
Niemcow i m i i niemieckiej z czasow I wojny Swiatowej. Opinie polskich
oficerow wydajq siq byc reprezentatywne dla konkretnego okresu, ekstremalnej
sytuacjijakq jest wojna.
Podstawq do tychie rozwa2ah staly siq wspomnienia generalow: Stanislawa
Burhardta-Bukacluego, Gustawa Orlicza-Dreszera, Jerzego NarbutaLuczyliskiego, Stefana Roweckiego, Felicjana Slawoja-Skladkowskiego i
Stanislawa Skwar-czyrisluego. Wymienione p a m i w zostaly wybrane wedlug
nastqpujqcych kryterow:
1.Cytowane i opatrzone komentarzem wspomnienia i refleksje dotycq (wylqczajqc relacjq Skladkowsluego) ostatnich miesiqcy I wojny Swiatowej, a co
za tym idzie - pierwszych dni Polski Niepodleglej.
2. Wymienieni oficeromie byli w tym okresie ludimi stosunkowo mlodymi,
najmlodszy z nich mial lat 23, najstarszy 30.
3. Swojq karierc wojskowq poiniejsi generdowie I1 Rzeczypospolitej rozpoczynali w armiach paristw centralnych, zaS kontynuowali jq w Legionach
Polskich.
4. Wszyscy oni byli zwolennikami opcji politycznej reprezentowanej przez
Jozefa Pilsudskiego i odegrali czynnq role w iyciu politycznym i
wojskowym Polski miqdzywojennej.
Dlatego tez poglqdy tych osob biorqcych udzid w walce o niepodleglq Polskq
oraz wspoluczestnicqcych w tworzeniu od podstaw po latach niewoli polsluej
pahstwowoSci, mi* okreslony w
p
m na uksztaltowanie sic obrazu zoherza
niemieckiego nie tyle moie w Swiadomoici cdego spdeczenstwa polskiego, co
wsrod idnierzy i korpusu oficerskiego I1 Rzeczypospolitej.
Zacznijmy od relacji gen. Felicjana Slawoja-Sldadkowskiego. Przedstawiony
przez niego obraz jest wizerunluem Niemcow i armii niemieclaej z pocqtkowego

okresu wojny. Niestety z powodu braku irodel sq to jedyne przytoczone tu
wspomnienia obejmujqce pierwszy rok wojny, ale mimo to wydajq siq one byc
reprezentatywne.
Skladkowski w swoim pamiqtniku zanotowal z ialem i gorycq: "Zazu'roSC
wzerata sig w serce, i e oto oni, ci nowi najeidzcy, majq swoje wojsko,
rozumiejq sie, sq dumni ze swej narodowoici (..). (Niemcy) wyglqdajq
wspaniale. Doskonale wyekwipowani, ubrani, karni, maszerujq w porzqdka,
bijqcym w oczy po wojsku austriachm "1.
Wraz z u p h e m czasu i zbliianiem siq konca I wojny Swiatowej opinie
oficerow polskich o Niemcach i armii niemieckiej ulegajq stopniowej mianie.
Kolejne przedstawione portrety zolnierzy niemieckich w coraz wyrainiejszy
sposob kontrastujq z poglqdem wyraionym przez Skladkowskiego.
Gen. Jerzy Narbut-tuczyliski w swoich wspomnieniach, obejmujqcych
ostatnie dm wojny na Lubelszczyinie, podkreslil, ze pertraktacje z Niemcarni
dotycqce przejqcia spr*
wojennego przez Polakow odbywaly sic z reguly w
atmosferze spokoju, wrqcz kurtuaqi, i to zarowno ze strony polshej jak i
niemieckiej. Autor wspomnien zaznacza jednoczesnie: " (...) bywaty wypadki
zatargow z bardziej krewkimi szwabami. Tah bufon zapytywal arogancko, czy
ma do czynienia ze "sztandowym" wojsbem i dow6dcq czy z ochotnikami,
ktorym broni nie odda itp., stawial zastrzeienia i warunkit12.
Warto zauwaiyc, ze wycofujqca siq dobrowolnie z ziem polskich cqSc armii
niemieckiej nie byla traktowana przez zohierzy polskich z wrogoiciq. Oczywiscie
czasami zohierze niemieccy zachowywali siq w sposob butny i arogancki, ale od
czego slowianska dusza. W vcypadku jakichkolwiek trudnosci jeden z oficerow
polskich wprowadzal na peron kompaniq, ktorej sprawnoic nie ustqpowala
niemieckim oddzidom, i po kilku ostentacyjnych i efektownych chwytach, jak
ladowanie broni i nakladanie bagnetow, ponawial @clanie wydania sprzqtu. Nie
by10 wypadku, aby ten zabieg nie poskutkowal-1.
Podobny charakter, nacechowany (prawdopodobnie ze wzglqdu na bardzo
mlody wiek autora - 23 lata) p e w d o q nonszalancji i fantazJi majq fragmenty
parniqtmka gen. Stefana Roweckiego. Ale Rowecki, przebywajqcy w listopadzle
1918 roku na Mazowszu, spotyka siq ze zgola innq postawq Niemcow. Niedawni
okupanci okradajq ludnoic, zabieraja, bydlo, konie i wozy. Aby odzyskai
aabowane rzeczy oraz zdobyc bron Rowecki, a wraz z nim czterech zdnierzy
musi posluiyc siq dowcipnym, ale niebezpiecnym fortelem4. Ostatecznie cata
kompania niemiecka zwraca lupy oraz oddaje wiezione zapasy broni i innego
spr*
wojskowego piqciu polskim z ~ e r z o m !Wedlug wspomnien innego
1 F . S i a w o j - S l a d k o w s k i , ~/loias~bawbryga&ie,Watszawa1990,s.3031.
2 J. N a r b u t - tu c z y n s k i, U kresu wqdrowki. Wspomnienia,Londyn 1968, 5.179.

3 Ibidet~s.179.
S. R o w e c k i, Zpamlqtnika jednego z uczesmikdw rozbrajania Niemcdw, "Polska Zbrojna", r.1931, nr
309 (12 listopada), s.8.
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uczestnika tego zdarzenia Niemcy byli calkowicie zalamani, a z ich grupy
wyskqil Polak i rzuciwszy na zierniq bron i helm, stwierdzil, ze przylqcza siq
do zohnierzy polskichs. Nie byl to odosobniony przypadek i z tego tei powodu
warto podkreslic, iz w armii niemieckiej sh2ylo wielu Polakow, nie zawsze w
zgodzie ze swoim sumieniem, cqsto wqcz pod przymusern.
Podobny przypadek przejscia dotychczasowego oficera armii zaborczej do
shzby w wojsku polskim, z jakim spotkal sie cytowany jui gen. Rowecki, mi&
miejsce podczas rozrnowy, ktorq przeprowadzil w pierwszych dniach listopada
19 18 roku z komendantem garnizonu w Chehie gen. Gustaw Orlicz-Dreszer.
"(..) porucznik austriackr stanql przede mnq na bacmoSC - wspomina Dreszer - i
zameldowad, tym razem po polsku: "Porucznik Zielinskr, dotychczas w sluibie
austriacbej prosi o przyjecie go do wojska polsbego i zapPvtujeo rozkazy1'6.Z
oporem wirod Niemcow i Austriakow, dotycqcym zwrotu broni zdaql siq
rowniez gen. Stanislaw Burhardt - Bukaclu. Wedlug jego relacji juz w
paidzierniku 19 18 roku na Lubelszczyinie Niemcy czuli sip bardzo niepewnie i w
zwi+
z tym wydali dodatkowe zarqdzenia mobilizacyjne. Cqsto nie chcieli
odda6 Polakom zgromadzonego spr*
wojskowego. Tak by10 w okolicach
Wlodzimierza Wolyhskiego. Jednak wobec grozby uiycia przeciwko nim sily
sldadali bron7.
Warta uwagi, choC z trochq innych powodotv, jest relacja gen. Stanislawa
Skwarczy~iskiego,ktory po rocnej nieobecnosci, jesieniq 1918 roku powrocil do
ojczyzny. Wadze na terenie okupacji niemiecluej i co wainiejsze samo wojsko
niemieckie, zachowywaky siq teraz zupehie inaczej niz jeszcze rok temu.
SkwarczyIiski wspomina: " Widoczne bylo, ze wyczerpanie diugotrwaloSciq
wojny oraz coraz to dotkliwsze niepowodzenia na froncie wywoluly depresje i
obnizenie pewnoici siebie wtadz niemiecbch oraz upadek ducha iotnierza.
Wyrainie mieli jui dosyC wojny i z utqsknieniem oczekrwali, wszystko jedno
jakrego, byle tylko jej kohca. Karabin dla zotnierza przestal byc narzqdziem
walki o zwyciestwo, pozostai fylko nieznognym ci@arern1'8.Jakq trahq parabolq
wydaje siq byc ostatnie zdanie. Z pewnoscia, moglo ono u70.c.vczasodnosiC siq nie
tylko do Niemcow, ale i do iolnierzy innych armii biorqcych udzial w koncqcej
siq krwawej wojnie.
Jak zauwaiylismy obraz Niemcow i armii niemieckiej, tej z ostatnich miesiqcy
1918 roku, r o d siq zdecydowanie od przedstawionego wczesniej. Kilka jest
przyczyn tego stanu rzeczy. Po pienvsz;e - w 1918 roku uciekajqce wojsko
5 E. Q u i r i n i, Z dni rozbrajania Niemcow. Wspomnienia leguna, "Polska Zbrojna", r.1931, nr 309 (12
listopada), s.8.
6 G . O r 1 i c z D r e s z e r, Listopad 1918 roku w Chelmze, "Polska Zbrojna", R.1921, N 312 (13
listopada), s.6.
7 Centralne Archiwum Wojskowe - Wojskowe Biuro Historycme: Relacja S.Burhardta-Bukackiego dla
sekcji historycno-operacyjnej Oddziah I11 Naukowego-Szkolnego Sztabu Generalnego ,MSW o przebiegu
rozbrojenia okupant6w w Lublinie, sygn. 400,282711
8 S. S k w a r c z y 6 s k i, Rozbrajanie Niemcow w Eodzi w listopadzre 1918 r. Relacja kornendanta okrqgu
POW, 'WiepodlegfoSc",R.1972, N 8, s.151.
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niernieckie nie jest juz tq dumng wzbudzajqcq podziw Skladkowshego - armiq.
Po drugie - sytuacja samej armii niemieckiej jest rowniez odrnienna. Rok 1918
st& siq katastrofq i symbolem Mqski Cesarstwa Niemieckiego. Dlatego tez
idnierze niemieccy w tymie okresie, to z jednej strony rabusie i degeneraci;
bezladni uciekmerzy, z drugiej zaS - poddajqcy siq biernie biegowi w y d a r d ,
niechqceni i 'mqczeni d l u g o W q wojnq ludzie. Po trzecie wzajemny stosunek
Polakow i Niemcow ulegl w czasie I wojny swiatowej zasadniczyrn mianom. W
oczach Skladkowskiego Niemcp jawiq siq potqknyni najeidicarni, Skwarczyriski,
cztery lata poiniej, widzi jui tylko pokonanych i nieszczqsliwych.
Trzeba zaznaczyc, ie w iadnej z cytowanych relacji nie moina ze strony
Polakow dopatrzyt siq w stosunku do Niemcow nienarvisci czy chqci zemsty lub
odwetu za donane krqwdy. Zlo2ylo siq na to prawdopodobnie kilka czymukow:
wczesniejsza shzba autorow wspornnien, jesli nie bezposredmo w amii
niemieckiej, to u7formacjach polskich jej podporqdkowanych, ich mlody wiek;
wojsko~yy, opierajqcy siq przede wszystkim na faktach charakter narracji.
WlaSnie u tych mlodych oficerow, shqcych talc niedawno w mundurach
niemieckich lub austriacluch, narodalo siq przekonanie, i e nie naleiy
przypatqwac siq biernie nadchodqcym wydarzeniom. Wiedzieli oni, ie w
sprzyjajqcym momencie, gdy nadarzy si? mozliwoSc wywalczenia niepodeglosci,
musq byc do tego przygotowani i stanqc z broniq w rqku, z tym samjm
karabinem czy pistoletern, ktoqm nauczyli siq wladac w dotychczasowej sluzbie.
W omawianych fragmentach parniqtnikow Polacy cqsto traktujq Nienlcow z
p e w wyzszosciq charakteryzujqcq zwyciqzcow, podejmujqc wobec pokonanych
(ale jeszcze nie do konca zwyciqionych) dzlalania ryzykowne i brawurowe, licqc
na nieuwagq tych ostatnich. Takie wydarzenia ukazywane sq w sposob wrqcz
humorystycmy.
Niezaleinie od tego jak my Polacy, po przesdo 80 latach oceniamy wzajemne
relacje, nalezy pamiqtac aby czyniC. to z pewnego dystansu. Wartoic poznawcza
wspomnien i pamiqtmkow posiada zawsze wzglqdny charakter; cqsto mnostwo
w nich subiektyvvlztnu, czy w c z jaskrawej tendencyjnosci. Dlatego tez wszelka
analiza literatury pamiqtnikarskiej winna byc dokonywana z pozycji szczegolnie
krytycnych.
Przedstawione uwagi nie roszcq sobie w iadnym wypadku pretensji do
kompletnej i vcyczerpujqcej analizy omawianych poglqdow. Wrqcz przeciwnie sq
dokonanym Swiadomie ivyborem tylko niewielkiej ich czqsci. W zamysle majq
byc one haslem i sygndem do doldadniejszych, pelniejszych badati nie tylko o
charakterze historycznym, ale i socjologicznym.

-
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DEUTSCHE UND DIE DELTTSCHE ARVEE I?? DEN
EHNNERRUNGEN POLAYISCHERGENERALEEHMLIGER
OFFIZIERE DER ANNEXIONSAMEEN

Die Arbeit ist ein Versuch der Vorstellung einer Gruppe von Of$zieren-Polen, die
iiber ihre zeitweiligen Gegner, mit denen sie kurz vorher in der gleichen Armee waren,
erzahlen.
Die Erinnerungen gehen auf den ersten Weltkrieg zuriick, vor aNem auf die letzten
Monate des Konjliktes.
fire Verfasser waren damals Soldaten der polnischen Legionen, sie spielten wie
2.B. General Felicjan Stawoj-Skladkowski eine wesentliche Rolle in der spateren
politischen Geschichte Polens, oder sie widmeten sich wie General Stanislaw
Skwarczyriski der Arbeit der Armee. Die Adeinungen der Autorem dieser Erinnerungen
und Berichte sind sehr unterschiedlich. Einige zeigen deutschen Soldaten als
degenerierte, brutale und determinierte Rauber. Es gibt aber voilig andere Positionen,
in denen Deutschen als Menschen ohne innere Sicherheit dargestellt werden, die nur
auf das Ende des Krieges warten - es sei schon ohne Bedeutung, mlt welchem Resultat.
Manche Berichte zeigen die deutschen Arrnee als nach wie vor drohende und
ausgezeichnet organisierte Krafi mit geschulten und disziplinierten Soldaten.
A l e Stellungnahmen sind dadzirch charakterisiert, daJS sie einen trockenen
sachlichen Ton der Beurteilung haben, der aus dem Charakter der Erinnerungen von
Soldaten resultiert. Die Okkupanfen werden natiirlich ohne Sympathie dargestellt,
aber bestimmt nicht rnit Ha$' oder mit der Absicht der Ruche.
Es muJjl darauf hingewiesen werden, da~3der Charakter der Erinnerungen ausgesprochen subjektiv ist.

